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ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﺧوش آﻣدﯾد!

راھنﻣﺎى زﯾر ﮔﺎم اوﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را در دور ٔه ﭘنﺎھندﮔﻰ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑند .اﯾن راھنﻣﺎ در ﻗطﻊ ﮐوﭼﮏ و نﺎزک ﺗﮭﯾﮫ ﮔردﯾده ﺗﺎ ھم آن
را در ﮐﯾﻔﺗﺎن ﺣﻣل ﮐنﯾد و ھم در ﺟﯾب ﻟﺑﺎس ﺗﺎن .اﯾن راھنﻣﺎ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواند ﺑﮫ ﺑﻌﺿﻰ از ﭘرﺳش ھﺎی ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھد ،اﻣﺎ اﻣﯾدوارﯾم
ﻣطﺎﻟﻌﮫ آن ﺑﺗواند ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐند ﺑدانﯾد ﭼﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را از ﮐﺟﺎ ﺑدﺳت آورﯾد و ﭘﺎﺳﺦ ﺳؤاﻻت ﺑﯾﺷﺗرﺗﺎن را درﯾﺎﻓت نﻣﺎﯾﯾد.
ﺑﺎ آرزوی ﻣوﻓﻘﯾت ﻓراوان ﺑرای ﺷﻣﺎ!
اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس:
infobus@amnesty-muenchen.de
Info-Bus c/o amnesty international, Volkartstr. 76, 80636 München
www.muenchner-fluechtlingsrat.de/infobus
Mobil: +49 176/67606378 – 0049 17629898902
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر:
دوﺷنﺑﮫ :از ﺳﺎﻋت  16ﺗﺎ McGraw-Kaserne, Tegenrseer Landstraße 239a 18
ﺳﮫ ﺷنﺑﮫ :از ﺳﺎﻋت  10ﺗﺎ Fürstenfeldbruck, EAE Fliegerhorst 12
ﭼﮭﺎرﺷنﺑﮫ :از ﺳﺎﻋت  17ﺗﺎ Lotte Branz Straße 2 19
ﭘنﺟﺷنﺑﮫ :از ﺳﺎﻋت  17ﺗﺎ Funkkaserne, Frankfurter Ring 200 19
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اطﻼﻋﺎت در ﻣورد روند ﭘنﺎھندھگﯽ
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑرای ﻣصﺎﺣﺑﮫ
Infobus für Flüchtlinge
Tel: +49 176/6760637

ﻣراﮐز ﻣﺷﺎوره
ﻣﺷﺎوره در ﮐﻣﭘﮭﺎی اوﻟﯾﮫ
ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن

infobus@amnesty-muenchen.de
Volkartstr. 76. 80636 München (Leonrodplatz)

ﻣرﮐز ﻣﺷﺎور ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل

20  ﺗﺎ19 ﭼﮭﺎرﺷنﺑﮫ ﺳﺎﻋت
EineWeltHaus, Schwanthalerstraße.80, 80336 München

ﻣﺷﺎوره ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ

(U4/5 Theresienwiese)
Schwanthalerstraße 79, 80336 München
Tel: +49 89/38534455
Email: muenchen@jadwiga-online.de

ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره زنﺎن
JAGWIDA
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SOLWODI

Dachauer Str. 50
München 80335
Tel.: +49 89/27275859
Email: muenchen@solwodi.de

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑرای
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ

Arrival Aid
Email: info@arrivalaid.org
www.arrivalaid.org

درﯾﺎﻓتت ﻣﺳﺎﻋدتت ﺣﻘوﻗﻰ در آﻟﻣﺎن راﯾگﺎن نﯾﺳت · اﻣﺎ ﺑراى ﺷﻣﺎ اﯾن ﮐﻣﮏ دھﻰ در ﻣراﮐز ﻣﺷﺎور ٔه ﺑﺎﻻ راﯾگﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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:آدرﺳﮭﺎی ﻣﮭم
Ankunftszentrum für Flüchtlinge (AZ)
ﻣرﮐز اﻣور ورود ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن
Maria-Probst-Straße 14, 80939 München
(BAMF) «اداره اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ﯾﺎ »ﺑﺎﻣف

Streitfeldstr.39

81673 München, Bayern

دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﮐﻣﭘﮭﺎی اوﻟﯾﮫ
Heidemannstr. 60, 80939 München ,58  ﺧﺎنﮫ,Bayernkaserne
Dependance Funkkaserne, Frankfurter Ring 200, 80807 München Dependance
McGraw Kaserne, Tegernseer Landstr. 239a, 81539 München
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ﭼﮫ ﮐﺳﯽ در ﺟرﯾﺎن رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧد ٔه ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﺳول ﭼﮫ ﮐﺎرﯾﺳت؟
دوﻟت ﺑﺎﯾرن ﻋﻠﯾﺎ )(ROB
 )ﺑﺧش ( EASYﻣﺳﺋول ﺛﺑت اوﻟﯾﮫ ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷد ﺷﻣﺎ را ﭘس از اﻗﺎﻣتت در ﮐﻣپ اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل اﻗﺎﻣتت ﺟدﯾدﺗﺎن ﻣﯽﻓرﺳﺗدادار ٔه اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن  ،واﻗﻊ در ﻣوﻧﯾﺦ ،ﺧﯾﺎﺑﺎن

STRITFELDSTR. 39 81673 München
 از ﺷﻣﺎ در ﻣورد دﻟﯾل ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺗﺎن ﭘرس و ﺟو ﻣﯽﮐند )ﻣصﺎ ﺣﺑﮫ ( Interview در ﻣورد در ﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺗصﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرد در ﻣورد اﯾنﮑﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اوﻟﯾن ﮐﺷور اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﺑودﯾد ﺑرﮔردﯾد ﺗصﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرد ﯾﮏ اداره اﺳت و ﻣﺣﮑﻣﮫ نﯾﺳتادار ٔه اﻣور ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﺷﮭر و ﯾﺎ ﺣوﻣﮫ )  ،KVR = ABHواﻗﻊ در ﻣوﻧﯾﺦ ،ﭘوﭼﯽ اﺷﺗراﺳﮫ(„Poccistraße“:
 ﻣﺟوز اﻗﺎﻣتت ﺷﻣﺎ را در صورﺗﯽ ﮐﮫ اﻗﺎﻣت ﺗﺎن در ﻣونﯾﺦ اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﻣدﯾد ﻣﯽ ﮐند و ﯾﺎ ﺑﺎ در ﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺗﺎنﻣواﻓﻘت ﻣﯽ نﻣﺎﯾد اﮔر ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗور ﺗرک ﺧﺎک دارﯾد ﻣﯾﺗواند ﺑﮫ ﭘﻠﯾس اطﻼع دھد ﺷﻣا را دﺳﺗگﯾر ﮐنند.
دادﮔﺎه ادارات  ،VGواﻗﻊ در ﻣوﻧﯾﺦ ،ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﺎﯾرن„Bayerstraße 30“:
در صورت رد درﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت نﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯾﮑند.
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.۱ﻣراﺣل ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
ﺧود را ﺑﮫ ﻣرﮐز اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ورود ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن واﻗﻊ در ﻣﺎرﯾﺎ ﭘروﺑﺳت اﺷﺗراﺳﮫ Maria-Probst-Straße ,14 80939
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐنﯾد.
در ﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ را ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ اداره ﭘﻠﯾس ھم ﻣﯽﺗوان داد اﻣﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﭘﻠﯾس ﭘرونده ای ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ورود ﻏﯾر
ﻗﺎنونﯽ ﺑﮫ ﺧﺎک آﻟﻣﺎن ﺑﺎز ﮐند .ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ھنگﺎم درﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺑﺎﯾد ﻣدارک ﺧود را ﺗﺣوﯾل دھﯾد.
 از ﻣﺪارﮐﺘﺎن ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﯾﻠﺸﺎن ﮐﭙﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ از آنﮭﺎ ﻋﮑﺲ ﺑگﯿﺮﯾﺪ و از ادار ٔه ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ رﺳﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ نﻤﺎﯾﯿﺪ. .٢ﻣرﮐز اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ورود ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن :ﺻدور ﻣدرک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اوﻟﯾﮫ و ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﭘزﺷﮑﯽ
اﯾن ﻣدرک ﺷنﺎﺳﺎﯾﯽ اوﻟﯾﮫ ﻣﺎنند ﺑرﮔﮫ اﻗﺎﻣتت ﻣوﻗت ﻣﯽﺑﺎﺷد و نﺷﺎن ﻣﯾدھد ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾد درﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺑدھﯾد .ﻋﮑس و اﺛر
انگﺷﺗﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل اﻟﮑﺗرونﯾﮑﯽ ﺛﺑت ﻣﯾﺷوند.
 .٣اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﮐﻣﭘﮭﺎی اوﻟﯾﮫ )(EASY
در ﻣرﮐز اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ورود ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐدام ﮐﻣپ اوﻟﯾﮫ ﻣﺳﺋول ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﮫ ﻣﻠﯾت ﺷﻣﺎ ﺑﺳﺗگﯽ دارد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﮐﻣپ دﯾگری در اﯾﺎﻟت دﯾگری ﻣنﺗﻘل ﺷوﯾد )(Easy verfahren
در صورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣراه ﺧﺎنواده ﺗﺎن و ﯾﺎ اﻗواﻣﺗﺎن وارد ﺧﺎک آﻟﻣﺎن ﺷده اﯾد و ﯾﺎ ﻗوم و ﺧوﯾﺷﯽ در آﻟﻣﺎن دارﯾد ھنگﺎم ﺛﺑت
ﻣﺷﺧصﺎﺗﺗﺎن اﯾن ﻣطﻠب را ﺑگوﯾﯾد ﺗﺎ در صورت اﻣﮑﺎن ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ نزدﯾﮑﯽ آنﮭﺎ انﺗﻘﺎل دھند .در صورت داﺷﺗن ﻣﺷﮑﻼت
ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ دﻓﺗر اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ صﺣﺑت ﮐنﯾد.
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 .۴اﺳﮑﺎن در ﮐﻣپ اوﻟﯾﮫ EA
ً
در ﮐﻣپ اوﻟﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣنﺗﻘل ﻣﯾﺷوﯾد نﮭﺎﯾﺗﺎ ﺷش ﻣﺎه اﻗﺎﻣتت ﻣﯽﮐنﯾد .در ﻣونﯾﺦ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرت زرد ﻣﯾدھند ﮐﮫ در ان ﻗرارھﺎی ﻣﮭم
ﺷﻣﺎ ﻣﺎنند وﻗت ﻣﻌﺎﯾنﮫ ﭘزﺷﮑﯽ و ﯾﺎ وﻗت ﺑﺎ ز ﮐردن ﭘرونده ه ﭘنﺎھندﮔﯽ نوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت
 .۵ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی واﮔﯾر دار ﺗوﺳط اداره ﺑﮭداﺷت
اوﻟﯾن روزھﺎی اﻗﺎﻣﺗﺗﺎن ﯾﮏ ﻣﻌﺎﯾنﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﺗوﺳط ادار ٔه ﺑﮭداﺷت انﺟﺎم ﻣﯾﺷود ،ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری واﮔﯾرداری ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ نﮫ.
ﺑدن ﺷﻣﺎ ﻣﻌﺎﯾنﮫ ﻣﯾﺷود ،از ﺷﻣﺎ ﻋﮑس اﯾﮑس ری و ھﻣﭼنﯾن ﺧون ﻣﯾگﯾرند .در صورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﺷﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ً
ﮐﺗﺑﺎ ﺧﺑر ﻣﯾدھند،
در ﻏﯾر اﯾن صورت ھﯾﭻ ﺧﺑر ﺧﺎصﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ نﻣﯽدھند.
در صﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻤﺎری دﯾگﺮی دارﯾﺪت ﮐﮫ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ نﻤﯽ ﺷﻮنﺪ ﺑﮫ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﭗ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﻤﭗ ﻣﺮاﺟﻌﮫﮐﻨﯿﺪ!
 .۶در ﺧواﺳت رﺳﻣﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ در اداره اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن وﯾﺎ ﮔﺷودن ﭘروﻧده
وﻗت در ﺧواﺳت رﺳﻣﯽ ﭘنﺎھندﮔﯽ ﯾﺎ در ﺑرگ زرد درج ﺷده و ﯾﺎ ﺗوﺳط نﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع رﺳﺎنﯽ ﻣﯾﺷود .اراﺋﮫ درﺧواﺳت رﺳﻣﯽ
در ادار ٔه اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن انﺟﺎم ﻣﯾﺷود .اﯾن اداره ﻣﺳﺋول رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروند ٔه ﺷﻣﺎﺳت .در اﯾنﺟﺎ اﺛر انگﺷت ﭘنﺎھندﮔﯽ
ﺷﻣﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود و ﺑﺎ ﺑﺎنﮏ اطﻼﻋﺎت اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﻣﯾگردد.
 .٧ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ راه در اداره اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن( اﯾن ﻣصﺎﺣﺑﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺷودن ﭘرونده انﺟﺎم ﻣﯾﺷود .در
اﯾن ﻣصﺎﺣﺑﮫ از ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﻣﺳﯾر طﯽ ﺷده ﺗﺎ آﻟﻣﺎن ﺳؤال ﻣﯾﺷود .ھدف از اﯾن ﻣصﺎﺣﺑﮫ در ادار ٔه اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و
ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺑﯾنند آﯾﺎ ﺷﻣﺎ در ﮐﺷور دﯾگری داﺧل اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ اﺛر انگﺷت دارﯾد ،درﺧواﺳت وﯾزا و ﯾﺎ در
ﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ دادھﺎﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر
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ﺗوﺟﮫ
در صورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺧصﺎﺗﺗﺎن در ﮐﺷور اروﭘﺎﯾﯽ دﯾگری ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷد ادار ٔه اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯽﮐند آﯾﺎ ﺷﻣﺎ
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﮐﺷور ﺑرﮔردﯾد ﯾﺎ نﮫ اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾﻠﯽ نﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﮫ آن ﮐﺷور ﺑرﮔردﯾد ،ﻣﺛﻼً ﺑﺧﺎطروﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣﺗﯾﺗﺎن و ﯾﺎ ﺷراﯾط ﺑد
آن ﮐﺷور ،ﺑﺎﯾد دﻻﯾﻠﺗﺎن را در ﻣصﺎﺣﺑﮫ راه ﻣطرح ﮐنﯾد.
 .٨ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ راه ﺗوﺳط ادار ٔه ﻣرﮐزی اﻣور ﺧﺎرﺟﯾﺎن :ﺑرای ھﻣﮫ ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن انﺟﺎم نﻣﯽﺷود.
 .٩ﺻدور اﺟﺎز ٔه اﻗﺎﻣت ﺗوﺳط اداره اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ﯾﺎ ھﻣﺎن ﺑرﮔﮫ ﺳﺑز
ﺑﻌد از دادن درﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ ﯾﮏ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﺑﺎ ﺷراﯾطﯽ ﻣﺧصوص ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐنﯾد .اﯾن اﺟﺎز ٔه اﻗﺎﻣتت ﺧﺎص ﺗﺎ
زﻣﺎنﯽ ﮐﮫ ﻣراﺣل ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺷﻣﺎ در آﻟﻣﺎن در ﺟرﯾﺎن اﺳت اﻋﺗﺑﺎر دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد داﺋﻣﺎً در اداره ﺧﺎرﺟﯾﺎنﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﺷﻣﺎﺳتت ﺗﻣدﯾد
ﺷود
 .۱۰ﺗراﻧﺳﻔر ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ
ﭘس از  ۶ﻣﺎه ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣنﺎطق اﯾﺎﻟت ﺑﺎﯾرن ﺗرانﺳﻔر و در آنﺟﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯾﺷوﯾد .آنﺟﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ اﻗﺎﻣﺗگﺎھﯽ در نظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود.
 .۱۱ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺟﮭت داﻧﺳﺗن دﻟﯾل ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط اداره اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن
زﻣﺎن اﯾن ﻣصﺎﺣﺑﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ نﺎﻣﮫ اﻋﻼم ﻣﯾﺷود .ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻣصﺎﺣﺑﮫ ﻗﺑل از ﻣورد ﺷﻣﺎره  ۱۰انﺟﺎم ﺷود .اﯾن ﻣصﺎﺣﺑﮫ ﺧﯾﻠﯽ
ﻣﮭم اﺳت!!! )در صﻔﺣﮫ  ٢۱ﺑﺧوانﯾد(
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 .۱٢ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ً
ﮐﺗﺑﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﻣﯾﺷود.
 .۱٣ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺎن ﺗوﺳط ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ دﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﯾرﺳد.
 .۱۴ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ را دارﯾد )در ﺻﻔﺣﮫ  ۱۶ﺑﺧواﻧﯾد(.

ﻣﮭم :درصورﺗﯽ ﮐﮫ در ﮐﺷور دﯾگری اﺛر انگﺷت دارﯾد ﯾﺎ درﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ ﮐرده اﯾد وﯾﺎ ﺑﺎ وﯾزای ﮐﺷور دﯾگری وارد اروﭘﺎ
ﺷده اﯾد ﭘرونده ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل دﯾگری ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﺷود )در صﻔﺣﮫ  ۱۰ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﻣورد ﺑﺧوانﯾد( .ﭘنﺎھﺟوﯾﺎنﯽ ﮐﮫ از ﮐﺷورھﺎی
اﻣن ﻣﯽ آﯾند ﻣﺎنند ﺑوﺳنﯽ ،آﻟﺑﺎنﯽ ،ﮐوزوو ،ﻣونﺗنگرو ،ھرزﮔوﯾن ،صرﺑﺳﺗﺎن ،ﺳنگﺎل ،ﻏنﺎ و ﭘرونده ﺷﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ طﯽ ۴۸
ﺳﺎﻋت ﺑررﺳﯽ ﮔردد .اﮔر ﺷﻣﺎ از اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻣﯽ آﯾﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت در ﮐﻣﭘﮭﺎی ﺧﺎصﯽ اﺳﮑﺎن داده ﺷوﯾد.
ﺳﻌﯽ ﮐنﯾد در صورت اﻣﮑﺎن ﭘﯾش از ﻣصﺎﺣﺑﮫ از اﻣﮑﺎن ﻣﺷﺎوره اﺳﺗﻔﺎده ﮐنﯾد.
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ﻗﺎﻧون داﺑﻠﯾن
ﭘس از انﺟﺎم درﺧواﺳت رﺳﻣﯽ ﭘنﺎھندﮔﯽ اداره اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن در ﺑﺎنﮏ اطﻼﻋﺎت اروﭘﺎ ﺑﮫ دنﺑﺎل اﺛر انگﺷت ﺷﻣﺎ ﻣﯽ
ﮔردد .در صورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﮐﺷور اروﭘﺎﯾﯽ دﯾگری ﺑوده اﯾد و آنﺟﺎ ﺛﺑت ﺷده اﯾد ،و ﯾﺎ در ﮐﺷور دﯾگری در اروﭘﺎ درﺧواﺳت
ﭘنﺎھندﮔﯽ داده اﯾد و ﯾﺎ اﯾنﮑﮫ ﺑﺎ وﯾزای صﺎدره از ﮐﺷور دﯾگری وارد آﻟﻣﺎن ﺷده اﯾد ،ادار ٔه اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐند ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور ﺑﺎز ﮔرداند.
اﮔر ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻣوارد در ﻣورد ﺷﻣﺎ صدق ﻣﯽﮐند ﺣﺗﻣﺎ ﭘﯾش ﻣﺷﺎور ﺑروﯾد.
در صورت اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺗصﻣﯾم اداره اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن ﻣﮭﻠت ﺷش ﻣﺎھﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺗوﻗف ﻣﯾﺷود ﯾﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم نﺗﯾﺟﮫ نﮭﺎﺋﯽ از
اﺑﺗدا ﺟرﯾﺎن ﭘﯾدا ﻣﯽﮐند.
در صورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓرار ﮐنﯾد اﯾن ﻣﮭﻠت ﺑﮫ  ۱۸ﻣﺎه اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﻣﯽﮐند.
اﮔر در ﮐﺷور اوﻟﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺑودﯾد در ﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ داده اﯾد ،ﻣﮭﻠﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﻣﯾﺷود ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ ﻓرق ﺧواھد ﮐرد.
ﺗصوﯾر زﯾر ﻗﺎنون داﺑﻠﯾن را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎده نﻣﺎﯾش ﻣﯾدھد .ﺑرای ﮐﺳبت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﻣﺷﺎور صﺣﺑت ﮐنﯾد.
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ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ)ﻣورد (۱٢
ادار ٔه اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘنﺎھندﮔﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ دﻋوﺗنﺎﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﻣﯽﻓرﺳﺗد.
ﺗوﺟﮫ :ﺳر وﻗت آﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷﯾد! اﮔر ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎری ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑروﯾد ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮏ را ﺑرای آن اداره ﭘﺳت ﮐﻧﯾد .در
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ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر را ﻧﮑﻧﯾد اﺛر ﻣﻧﻔﯽ در رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ روﻧد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺎن ﺧواھد داﺷت .اﯾن ﻣصﺎﺣﺑﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻗدم در روند
ﭘرونده ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ در اﯾن ﻣصﺎﺣﺑﮫ ﻣﯾگوﺋﯾد ﻣﮭم اﺳت و ﭘس از آن نﻣﯽﺗوان آن را ﺗصﺣﯾﺢ ﮐرد .ﻗﺑل
از ﻣصﺎﺣﺑﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣراﮐز ﻣﺷﺎور ﻣراﺟﻌﮫ ﮐنﯾد و در ﻣورد روند ﻣصﺎﺣﺑﮫ از آنﮭﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑگﯾرﯾد.در اﯾن ﻣصﺎﺣﺑﮫ ﻣﯾﺗوانﯾد
ﯾﮏ نﻔر از اﻓراد ﻗﺎﺑل اطﻣﯾنﺎن را ﺑﺎ ﺧود ﺑﺑرﯾد .ﺣﺿور اﯾن ﻓرد ﺑﺎﯾد از ﻗﺑل ً
ﮐﺗﺑﺎ ﺑﮫاطﻼع ادار ٔه اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن
ﺑرﺳد.
ﭘﯾش از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ت ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺎﺟرای ﻓرار ﺧود را ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﻣﺎنﯽ ﻣرور ﮐنﯾد ،ﺗﺎ ھنگﺎم ﻣصﺎﺣﺑﮫ ﺑﺗوانﯾد ﻣﺎﺟرای ﺧود را ﺑﮫ طور ﺷﻔﺎف ﺗوﺿﯾﺢ
دھﯾد.
 وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑد و ﺧطرنﺎک ﻣﯾﺗواند ﻣﺎنﻊ از ﺑﺎزﮔردانده ﺷدن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ وطنﺗﺎن ﺑﺷود .در اﯾن صورت نﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔواھﯽ دارﯾد ﮐﮫﺗوﺳط ﭘزﺷﮏ ﻣﺗﺧصصﯽ ﺟزﺋﯾﺎت ﻣﺷﮑل ﺷﻣﺎ را ﺷرح دھد .اﯾن ﮔواھﯽ را ﺑﺎﯾد ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻊ ﺗر در اﺧﺗﯾﺎر ادار ٔه اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و
ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن ﺑگذارﯾد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد.
 ﺷﻣﺎ ﻣﺣق ھﺳﺗﯾد ﻣصﺎﺣﺑﮫ را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧودﺗﺎن انﺟﺎم دھﯾد .ﺑﮫ ادار ٔه ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺗﺎن را اﻃﻼعدھﯾد .آن اداره ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﺗرﺟﻣﯽ ﺑﮫ آن زﺑﺎن ﺳﻔﺎرش ﻣﯾدھد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗوانﯾد ﻣﺗرﺟم ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺧودﺗﺎن را نﯾز ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﻣصﺎﺣﺑﮫ
ﺑﺑرﯾد.
 ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋنوان ﯾﮏ ﺧﺎنم ﺣق اﯾن را دارﯾد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺧﺎنم ﻣصﺎﺣﺑﮫ ﺑﺷوﯾد .در صورت ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر از ﻗﺑل ﺑﮫ ادارهﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن ﺧﺑر دھﯾد.
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در طول ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
 از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﭘرﺳند ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺗرﺟم را ﻣﯽﻓﮭﻣﯾد ﯾﺎ نﮫ .اﮔر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺗرﺟم دارﯾد اطﻼع دھﯾد و در ﺧواﺳت ﻣﺗرﺟم دﯾگری ﮐنﯾد.ھﻣﮫ ﻣﺗرﺟم ھﺎ ﺑﮫ انداز ٔه ﮐﺎﻓﯽ آﻣوزش دﯾده نﯾﺳﺗند .در صورت نﯾﺎز ﻣصﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﻣﺎن دﯾگری ﻣوﮐول ﺷود .اﯾن ﻣﺷﮑل را
ﺟدی ﺑگﯾرﯾد و در درﺧواﺳتت ﻣﺗرﺟم ﺟدﯾد ﭘﺎت ﻓﺷﺎریت ﮐنﯾد .از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﭘرﺳند آﯾﺎ از ﻟﺣﺎظ ﺳﻼﻣﺗﯽ و از نظر ﺟﺳﻣﺎنﯽ در ﺷراﯾطﯽ
ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻣصﺎﺣﺑﮫ را انﺟﺎم دھﯾد و آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗوﺟﮫت اﯾد ﻣصﺎﺣﺑﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﮑل انﺟﺎم ﻣﯾﺷود .اﮔر ﻣﺷﮑﻠﯽ و ﯾﺎ ﭘرﺳﺷﯽ دارﯾد
ﺳرﯾﻊ ﺑگوﯾد .اﮔر ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﭘرﺳشﻣﯽﮐند ﺑد ﺑود ،نﺗرﺳﯾد .اﯾن ﻣصﺎﺣﺑﮫ ﺷﻣﺎﺳتت و ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﭘرﺳش ﮐنﯾد.
 وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺳواﻟﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﻔﮭوم آنﮭﺎ ﺷده ﺑﺎﺷﯾد!ت ھﻣﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎتت ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده و ﺗﺟﺎرب ﺷﺧصﯽ ﺧودﺗﺎن را ﺗﻌرﯾف ﮐنﯾد ﺣﺗﯽ اﮔر از ﺷﻣﺎ در اﯾن ﻣورد ﺳواﻟﯽ نﺷود.
 ھﻣﮫ ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ دارﯾد را نﺷﺎن دھﯾد )ﻋﮑس ،ﻣﻘﺎﻟﮫ روزنﺎﻣﮫ و ﻏﯾره(.ت ھﻣﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎت دردنﺎک زندﮔﯾﺗﺎن و ﺣﺗﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﮔﻔﺗنﺷﺎن ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽﮐﺷﯾد را ﺗﻌرﯾف ﮐنﯾد .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗوانند ﺑرای

ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﮭم ﺑﺎﺷند .در صورﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت نﯾﺳﺗﯾد ﺑگوﯾﯾد ﯾﺎد آوری اﯾن ﺧﺎطرات ﺣﺎل ﺷﻣﺎ را ﺑد ﻣﯾﮑنند و
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﺷراﯾطﯽ نﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺧﺎطرات را ﺑﺎزﮔو ﮐنﯾد .ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آﻟﻣﺎنﯽ ﺿﺑط و ﺑﻌداً از آنﮭﺎ صورت ﺟﻠﺳﮫ ﺗﮭﯾﮫ
ﻣﯾﺷود .ﺳﭘس ﻣﺗرﺟم ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﺿﺑط ﺷد ٔه آﻟﻣﺎنﯽ را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧودﺗﺎن ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﯽﮐند .در اﯾنﺟﺎ ﺑﺎ دﻗت ﮔوش ﮐنﯾد در
ً
ﻓورا آن را اصﻼح نﻣﺎﯾﯾد .در ﻣورد درﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس اﯾن صورت ﺟﻠﺳﮫ
صورﺗﯽ ﮐﮫ اﺷﺗﺑﺎھﯽ در ﻣﺗن ﺑود
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ﺗصﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﯾﺷود و در صورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دادﺧواﺳﺗﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮐنﯾد دادﮔﺎه نﯾزﺑر اﺳﺎس ھﻣﯾن صورت ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ دادﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺧواھد
ﭘرداﺧت.

ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
 ٢۴ﺳوال در ﻣورد ھوﯾت ،ﺧﺎﻧواده و وطن

ـ ھوﯾت ﺑﺎ ﺳواﻟﮭﺎی ﮐوﺗﺎه
⇽ ﭘﺎﺳﺧﮭﺎی ﮐوﺗﺎه و ﺻرﯾﺢ ﺑدھﯾد!

ـ ﻣﺳﯾر ﻓرار ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آﻟﻣﺎن

ـ ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت ﺑﮫ آﻟﻣﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد!
ت ﻣﻌﻣوﻻ ﯾﮏ ﺳوال را ﭼند ﺑﺎر از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﭘرﺳند.
⇽ ﺑﺎ وﺟود اﯾن ھر ﺑﺎر ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﺟواب ﺑدھﯾد ﺗﺎ از
ھرﮔونﮫ ﺗﺿﺎد در ﺳﺧنﺎنﺗﺎن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐنﯾد!

دیﯾل ﻓرار از وطن

⇽ ھﻣﮫ ﻣواردی را ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐننده و ﺷﺧصﯽ ھﺳﺗند و ﺷﻣﺎ
را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗرک وطنﺗﺎن ﮐرده اند ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد!
ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﺗوﺿﯾﺣﺎت ادار ٔه اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن
ﺗصﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋنوان ﭘنﺎھنده ﻗﺑول ﮐنند ﯾﺎ
نﮫ.
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⁃ ﻣواﻧﻊ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑه وطﻧﺗﺎن

⇽ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﭼرا نﻣﯾﺗوانﯾد ﺑﮫ وطن ﺧود ﺑﺎز ﮔردﯾد و ﭼﮫ
ﺧطری ﺑرای ﺷﺧ ِص ﺷﻣﺎ در صورت ﺑﺎزﮔﺷت وﺟود ﺧواھد
داﺷت!
⁃ ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﺗوﺿﯾﺣﺎت ادار ٔه اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن
ﺗصﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرد آﯾﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﮐﺷورﺗﺎن ﺑرﮔرداند ﯾﺎ نﮫ.

ﭼﮫ ﭼﯾز ﺑرای ادار ٔه اﻣور ﻣﮭﺎﺟران و ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن ﻣﮭم اﺳت؟
⁃ ﺗصﻣﯾم ﮔﯾرنده ﺑﺎﯾد ﻗﺎنﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای او ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﮐنﯾد صﺣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر نﻣﯾﺗوانﯾد ﺑﺎ
دﻟﯾل وﻣدرک صﺣﺑﺗﮭﺎﯾﺗﺎن را ﺛﺎﺑت ﮐنﯾد ﺑﺎﯾد او را ﻣﺗﻘﺎﻋد نﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﺳﺧنﺎن ﺷﻣﺎ صﺣت دارد.
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺑرﺳﯽ ﭘروﻧده ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
⁃ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در صورﺗﯽ ﭘنﺎھندﮔﯽ داده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل نژاد ﺗﺎن ،ﻗوم ﺗﺎن ،دﯾن ﺗﺎن ،ﻣﻠﯾت ﺗﺎن و ﯾﺎ ﮔروه
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺎن ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ﺑﺎﺷﯾد
⁃ ﺣق ﺷﻣﺎ ﺑرای زﻧدﮔﯽ ،آزادی و ﺳﻼﻣت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد در ھر ﮐﺷوری ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﮔﯾرد.
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﮭم در ﻣورد ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ:
ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﭘرﺳش ﻣﯽﮐند صﺣﺑت ﮐنﯾد نﮫ ﺑﺎ ﻣﺗرﺟم! ﺗصﻣﯾم ﮔﯾرنده ﻓردﯾﺳت ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﺳوال ﻣﯽﮐند .ﭼﺷﻣﺎن ﻓرد
ﭘرﺳش ﮐننده نگﺎه ﮐنﯾد! در ﻓرھنﮓ آﻟﻣﺎن نگﺎه نﮑردن ﺑﮫ ﭼﺷم ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او صﺣﺑت ﻣﯽﮐنﯾد ﺑﯽ اﺣﺗراﻣﯽ ت ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب ﻣﯾﺎﯾد .در ﻣورد ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد در ﻣصﺎﺣﺑﮫ ﻣطرح ﮐنﯾد واﺿﺢ و ﺑدون ﺗﻌﺎرف صﺣﺑت ﮐنﯾد! اﮔر در ﻣورد ﯾﮏ
ﻣوﺿوع ﺑﮫطور واﺿﺢ صﺣﺑت نﺷود و ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ ھﺎی ﻣوﺿوع ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود ،ﺑﮫ نظر ﺧواھد رﺳﯾد ﺷﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐنﯾد ﭼﯾزی
را ﻣﺧﻔﯽ ﮐنﯾد و اﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﺣرﻓﮭﺎﯾﺗﺎن را ﺑﺎور نﮑنند.
ت در صورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳوء ﺗﻔﺎھﻣﯽ ﺑوﺟود ﺑﯾﺎﯾد و ﯾﺎ صﺣﺑﺗﮭﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣصﺎﺣﺑﮫھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ادارات دﯾگر ﮐرده اﯾد ﻣﺗنﺎﻗض ﺑﺎﺷد،
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در ﻣورد اﯾن ﺗنﺎﻗﺿﺎت و ﺳو ﺗﻔﺎھﻣﮭﺎ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد و ﻗﺿﯾﮫ را ﺑﮫ صورت ﺷﻔﺎف ﺗوصﯾف نﻣﺎﯾﯾد.درﭘﺎﯾﺎن ﻣصﺎﺣﺑﮫ ﻓﻘط زﻣﺎنﯽ ﺑرﮔﮫ
را اﻣﺿﺎ ﮐنﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻓﮭﻣﯾده ﺑﺎﺷﯾد و ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ھﻣﮫ ﻣطﺎﻟب ﻣﮭم در صورت ﺟﻠﺳﮫ ﺛﺑت و ﺿﺑط ﺷده اند.

ﭘس از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ
ﭼند ھﻔﺗﮫ ﭘس از ﻣصﺎﺣﺑﮫ صورت ﺟﻠﺳﮫ آن ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻣﺎنﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭘﺳت ﻣﯾﺷود .ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم صورت
ﺟﻠﺳﮫ را ﺑﺧوانﯾد .در صورﺗﯽ ﮐﮫ اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﯽ وﺟود داﺷت ﻣﯾﺗوانﯾد ﺑﮫ صورت ﮐﺗﺑﯽ از اداره اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن در ﺧواﺳت
ﺗصﺣﯾﺢ اﺷﺗﺑﺎھﺎت را ﺑﮑنﯾد
ﺟواب ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ،ﻣورد ﺷﻣﺎره ۱۴
ﺑﺎ دﻗت ﺟواب ادار ٔه اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن را ﺑﺧوانﯾد و ﺗوﺟﮫ ﮐنﯾد ﺑﮫ ﭼﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺎ درﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﻣواﻓﻘت و ﯾﺎ
اداره ﻣذﮐور نزد دادﮔﺎه ادارات ﺷﮑﺎﯾت ﮐنﯾد.ﻣﮭﻠت اﻗﺎ ٔﻣﮭ ﺷﮑﺎﯾت از روزی ﮐﮫ
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺷده اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗوانﯾد درﻣﺧﺎﻟﻔت ب اﺗصﻣﯾم ٔ
ﺟواب اداره ﺑﺎ ﭘﺳت ﺑﮫ دﺳت ﺷﻣﺎ رﺳﯾده ﺷروع ﻣﯾﺷود .ﺟواب اداره را ھﻣراه ﺑﺎ ﭘﺎﮐت نﺎﻣﮫ نگﺎه دارﯾد! زﯾرا ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣوﯾل نﺎﻣﮫ
ﺑرای ﻣﮭﻠت اﻗﺎ ٔﻣﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺗﺎن ﻣﮭم اﺳت

ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗوﺳط ادار ٔه اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن
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ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ھﺎ
۱ت ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷنﺎﺧﺗﮭ ﺷدن ﺑﮫ ﻋنوان
ﭘﻧﺎھﻧده )(Art. 16a Abs. 1 GG

ﻧﺗﺎﯾج /ﻣﮭﻠت ھﺎ
ت اﻗﺎﻣت ﺑرای  ٣ﺳﺎل و ﭘﺎﺳﭘورت آﺑﯽ ﭘنﺎھندﮔﯽ
ت اﻣﺗﯾﺎ ِز آوردن ﺧﺎنواده نزد ﺧود ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻓﻘط زﻣﺎنﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت آن  ٣ﻣﺎه ﭘس از
ﺗصﻣﯾم ﻗﺎنونﯽ داده ﺷود

٢ت اﻋطﺎی ﻋﻧوان ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑر اﺳﺎس ﮐنوانﺳﯾون ﭘنﺎھندﮔﯽ
ژنو )§ (Abs. 1 AsylG 3
٣ت اﻋطﺎی ﺣﻔﺎظت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺧطرات )ﺳوﺑﺳﯽ ِدر(
)§ (Abs. 1 AsylG 4

ت ﻣﺎنند ﺷراﯾط ﭘنﺎھندﮔﺎن ⇽ در ﺑﺎﻻ ﺑﺧوانﯾد

۴ت ر ّد ﻋنوان ﭘنﺎھنده ،اﻣﺎ وﺟود داﺷﺗِن ﻣﻣنوﻋﯾت اﺧراج
)§ (Abs. 5 oder 7 AufenthG 60

اﻗﺎﻣتت ﺑرای  ۱ﺳﺎل ،در صورت ﺗﻣدﯾد ﺑرای  ٣ﺳﺎل
ت اﻣﺗﯾﺎ ِز آوردن ﺧﺎنواده نزد ﺧود ﺗﺎ  ۱۶/۰٣/٢۰۱۸ﻣﺗوﻗف ﺷده
.اﺳت
ت ٢ھﻔﺗﮫ ﻓرصت ﺑرای اﻗﺎ ٔﻣﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ دادﮔﺎه اداری و درﺧواﺳت
ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷنﺎﺧﺗﮫ ﺷدن ﺑﮫ ﻋنوان ﭘنﺎھنده وﺟود دارد
ت اﻗﺎﻣت ﺑرای  ۱ﺳﺎل ،در صورت ﺗﻣدﯾد ﺑرای  ٣ﺳﺎل
ت ٢ھﻔﺗﮫ ﻓرصت ﺑرای اﻗﺎ ٔﻣﮭ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮭ دادﮔﺎه اداری و درﺧواﺳت
ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷنﺎﺧﺗﮫ ﺷدن ﺑﮫ ﻋنوان ﭘنﺎھنده ﯾﺎ درﺧواﺳت درﯾﺎﻓت
ﺣﻔﺎظت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺧطرات )ﺳوﺑﺳﯾدر(

۵ت ر ّد درﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺑﮫ ﻋنوان درﺧواﺳﺗﯽ ﺑﯽ اﺳﺎس ت درﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ رد ﻣﯽ ﺷود
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻣنوﻋﯾت اﺧراج وﺟود ندارد
ت ٢ھﻔﺗﮫ ﻓرصت ﺑرای اﻗﺎ ٔﻣﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮭ دادﮔﺎه اداری و درﺧواﺳت
ﺣﻔﺎظت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﻣنوﻋﯾت اﺧراج
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۶ت ر ّد درﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺑﮭ ﻋنوان درﺧواﺳﺗﯽ ﺑﮭ
وﺿوح ﺑﯽ اﺳﺎس )§ (AsylG 30
ﻣﻣنوﻋﯾت اﺧراج وﺟود ندارد

ت درﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ رد ﻣﯽ ﺷود ،ﺳرﯾﻊ وارد ﻋﻣل ﺷوﯾد!
ت ۱ھﻔﺗﮫ ﺑرای اﻗﺎ ٔﻣﮭ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ دادﮔﺎه اداری ﻓرصت دارﯾد .ﺷﻣﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ھﻣزﻣﺎن درﺧواﺳت ﺗوﻗف اﺧراج ﺑدھﯾد
)§  (VwGO (5) 80ﺗﺎ ﻣﺎنﻊ از آن ﺑﺷوﯾد ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﮐﺷورﺗﺎن
ﺑرﮔردانند ،ﭘﯾش از آنﮑﮫ دادﮔﺎه در ﻣورد روند ﭘنﺎھندﮔﯾﺗﺎن ﺗصﻣﯾم
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

٧ت ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑودن درﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺑﮫ
ﻋﻠت صﻼﺣﯾت ﻋﺿودﯾگری ازاﺗﺣﺎد ٔﯾﮭ اروﭘﺎ
)ﻗﺎنون داﺑﻠﯾن(

ت ﻣﮭﻠت ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت و درﺧواﺳت ﺗﻌﺟﯾﻠﯽ  ۱ھﻔﺗﮫ

در صورت ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ دادﮔﺎه ادارات ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ صورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑرای دادﮔﺎه دﻟﯾل ﺑﯾﺎورﯾد ﭼرا رد ﮐردن درﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺷﻣﺎ
ﺗصﻣﯾﻣﯽ اﺷﺗﺑﺎه ﺑوده اﺳت .در اﯾن ﻣورد وﮐﯾل و ﯾﺎ ﻣرﮐز ﻣﺷﺎور ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﯾﺗواند ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﮏ ﮐند .داﺷﺗن وﮐﯾل ﺑرای
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اوﻟﯾن ﺷﮑﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺿروری نﯾﺳت اﻣﺎ ﻣﯾﺗواند ﮐﻣﮑﺗﺎن ﮐند.
ﭘس از رد ﻧﮭﺎﯾﯽ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
ﭘرونده ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طورﮐﺎﻣﻠﺑﺳﺗﮭت ﺷده اﺳت .اﯾن ﺑﮭ اﯾن ﻣﻌنﯽ اﺳت ﮐﮭ ﺷﻣﺎ دﯾگرنﻣﯾﺗوانﯾد نزد دادﮔﺎه در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ رد ﺷدن
درﺧواﺳﺗﺗﺎن ﺷﮑﺎﯾت ﮐنﯾد .ﺑرای ﺷﻣﺎ در اﯾن ﻣورد نﺎﻣﮭﺎی ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷود و از ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھند ﺧﺎک آﻟﻣﺎن را ﺗرک ﮐنﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗوانﯾد »اﺧﺗﯾﺎری« آﻟﻣﺎن را ﺗرک ﮐنﯾد .اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌنﺎ نﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ وطنﺗﺎن ﺑﺎز ﮔردﯾد .ھرﮔز ﺑﮫ ﺗنﮭﺎﯾﯽ ﺗصﻣﯾﻣﯽ نگﯾرﯾد و ﺣﺗﻣﺎ
ﭘﯾش وﮐﯾل ﯾﺎ ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره ﺑروﯾد .در صورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ نﻣﯾﺗوانﯾد و ﯾﺎ نﻣﯾﺧواھﯾد آﻟﻣﺎن را ﺗرک ﮐنﯾد اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
را دﯾﭘورت ﮐنند
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در ﺻورت درﯾﺎﻓت ﭼﻧﯾن ﻧﺎﻣﮫای از اداره اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن و ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﻧوﺷﺗﮫ ای ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺧﺎک آﻟﻣﺎن
را ﺗرک ﮐﻧﯾد ،ﺣﺗﻣﺎ ﻓوراً ﺑﮫ ﯾﮏ وﮐﯾل و ﯾﺎ ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد!
ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر اروﭘﺎ
رﻓﺗن ﺑﮫ ﮐﺷوری دﯾگر دراروﭘﺎ ﭘس ازرد درﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮑﯽ نﻣﯾﮑند .دراروﭘﺎ ﻗﺎنونﯽ وﺟود دارد ﺑﮫ نﺎم داﺑﻠﯾن :اوﻟﯾن ﮐﺷوری
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در اروﭘﺎ ﺑﮫ آن ﻗدم ﻣﯾگذارﯾد ﻣﺳﺋول رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘرونده ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺷﻣﺎﺳت .اﮔر ﯾﮏ ﺑﺎر در آﻟﻣﺎن درﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ داده اﯾد و
درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ رد ﺷده اﺳت ،در ﮐﺷور اروﭘﺎﯾﯽ دﯾگری ﺷﺎنﺳﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓت اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت نﺧواھﯾد داﺷت
در صورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ وطنﺗﺎن را دارﯾد ،ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣراﮐز ﻣﺷﺎور ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ وطن در نﺎﺣﯾﮫ ﻣﺣل زندﮔﯾﺗﺎن
ﻣراﺟﻌﮫت ﮐنﯾد:
Rückkehrberatung Westbayern
وطن ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺷﺎور )ﻏرﺑﯽ ﺑﺎوارﯾﺎی ﺑرای(
Tel: +49 931/38666782
Franziskanergasse 3 , 97070 Würzburg
info@zrb-westbayern.de
München Rückkehrhilfen
ﻣﺷﺎور ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ وطن (ﺑرای ﻣونﯾﺦ)
Franziskanerstraße 6-8, 81669 München
reintegration@muenchen.de
Tel: +49 89/233-40708

Rückkehrberatung Südbayern
وطن ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺷﺎور )ﺟنوﺑﯽ ﺑﺎوارﯾﺎی ﺑرای(
Tel: +49 821/5089632
a.werner@zrb-suedbayern.de
Lange Gasse 4
Augsburg 86152
Rückkehrberatung Nordbayern
ﻣﺷﺎور ﺑﺎزﮔﺷتت ﺑﮫ وطن (ﺑرای ﺑﺎوارﯾﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ)
Marienstraße 23, 90402 Nürnberg
Tel.: +49 911/2352 222
E-Mail: info@zrb-nordbayern.de
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ﭼﻧد ﺳوال ﻣﮭم دﯾﮕر
آﯾﺎ اﺟﺎز ٔه ﺳﻔر ﮐردن دارم؟
در ﺳﮫ ﻣﺎه اول زندﮔﯽ ﺗﺎن در آﻟﻣﺎن و در واﻗﻊ ﺗﺎ زﻣﺎنﯽ ﮐﮫ در ﮐﻣپت ھﺳﺗﯾد ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗوانﯾد ﻓﻘط در ﻣﺣدوده ﻣﺷﺧصﯽ ﺳﻔر ﮐنﯾد .ﺑﻌد
از ﺗرانﺳﻔر ﺷدن )انﺗﻘﺎﻟﯽ( ﻣﯾﺗوانﯾد در ﺳراﺳر آﻟﻣﺎن ﺳﻔر ﮐنﯾد .از اداره اﻣور ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﻣﺣدودﯾت ﺣرﮐﺗﯽ ﺷﻣﺎ را از
ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺗﺗﺎن ﺑر دارد.
ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ادارات ﻧﺎﻣﮫھﺎ را ﺑﮫ آدرس ﺻﺣﯾﺣﺗﺎن ﭘﺳت ﻣﯾﮑﻧﻧد!
در اوﻟﯾن ﻣﺎھﮭﺎی اﻗﺎﻣﺗﺗﺎن نﺎﻣﮫ ھﺎﯾﺗﺎن از ادارات ﺑﮫ ﮐﻣپ ﭘﺳت ﻣﯾﺷوند )دﻋوﺗنﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺟواب ﻣصﺎﺣﺑﮫ( .ھر روز ﮐنﺗرل ﮐنﯾد آﯾﺎ
اﺳﻣﺗﺎن روی ﺗﺧﺗٔﮫ ﺳﯾﺎِه ﻣرﺳوﻻت ھﺳت ﯾﺎ نﮫ وآﯾﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ نﺎﻣﮫ آﻣﺎده ﯾﺎ ﺧﯾر.اﮔراﯾنﮑﺎررانﮑنﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎت و ﻗرارھﺎی
ﻣﮭم ﺗﺎن را از دﺳت دھﯾد .اﯾن ﻣﺳأﻟﮫ ﺑﮫ ﻋنوان اﺷﺗﺑﺎه ﺷﻣﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﺷود و ﻗﺎﺑل ﺟﺑران نﯾﺳت .ﭘس از ﺗرانﺳﻔر)انﺗﻘﺎﻟﯽ( ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ﺧودﺗﺎن آدرس ﺟدﯾدﺗﺎن را ﺑﮫ ادار ٔه اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن اطﻼع ﺑدھﯾد .آدرس ﺟدﯾد ﺷﻣﺎ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﮫ ھﯾﭻ اداره ای داده
نﻣﯾﺷود .ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ نﺎﻣﮭﮭﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آدرس ﺟدﯾدﺗﺎن ﭘﺳت ﻣﯾﺷوند
ھﻣﯾﺷﮫ ﺟدﯾدﺗرﯾن ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺗﺗﺎن ھﻣراھﺗﺎن ﺑﺎﺷد
اﮔر ﭘﻠﯾس ﺷﻣﺎ را ﮐنﺗرل ﮐند و ﺷﻣﺎ ﻣدارﮐﺗﺎن ھﻣراھﺗﺎن نﺑﺎﺷد ﻣﯾﺗواند ﻋواﻗب ﺑدی ﺑراﯾﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد )ﺟرﯾﻣﮫ نﻘدی ،دادﮔﺎه و ﯾﺎ
ﺣﺑس(.
ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﻣدارﮐﺗﺎن را ﺑﮫ ادارات ﺗﺣوﯾل دھﯾد ﯾﮏ ﮐﭘﯽ و ﯾﺎ ﻋﮑس از آﻧﮭﺎ ﺑﮕﯾرﯾد .از ادارات ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐنﯾد ﻗﺑﺿﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھند
ﮐﮫ ﺗأﯾﯾد ﮐند ﺷﻣﺎ ﻣدارﮐﺗﺎن را ﺑﮫ آنﮭﺎ ﺗﺣوﯾل داده اﯾد .ھﻣﮫ ﻣدارﮐﺗﺎن و نﺎﻣﮫھﺎ ﯾﺗﺎن را ﺳﺎﻟم نگﺎه دارﯾد  -ﻣدارک در آﻟﻣﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم
ھﺳﺗند.
ﺣﻘوق و وظﺎﯾف در طول زﻣﺎن رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
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• ھﯾﭼﮑس ﺣق ندارد ازﺷﻣﺎ ﺑﺧواھد ﮐﮫ درطول ﻣراﺣل رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮭ درﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯾﺗﺎن وﺣﺗﯽ درطول اﻗﺎ ٔﻣﮭ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ رد
درﺧواﺳﺗﺗﺎن ﺑﺎ ادارات ﮐﺷورﺧودﺗﺎن ﻣﺛل ﮐنﺳوﻟگری و ﯾﺎ ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎنﮫ ﺑرای ﺗﮭ ٔﯾﮫ ﻣدارک ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرارﮐنﯾد .اﮔراﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑنﯾد
دﻻﯾل ﭘنﺎھندﮔﯽ ﺷﻣﺎ از ﺑﯾن ﻣﯾرود ﭼون ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﯾﮑﯽ از ادارات ﮐﺷورﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﺧواﺳﺗﮫ اﯾد.

• در اداره اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن ﻣصﺎﺣﺑﮫ ﮐنندﮔﺎن ﺧﺎصﯽ وﺟود دارند ﮐﮫ ﺟﮭت ﻣصﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﭘنﺎھﺟوﯾﺎنﯽ ﮐﮫ نﯾﺎز ﺑﮫ
ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی وﯾژه دارند آﻣوزش دﯾده اند .در صورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دﭼﺎر آﺳﯾب ھﺎی روانﯽ وﺧﯾم ھﺳﺗﯾد آن را از ﭘﯾش ﺑﺎ آن اداره در
ﻣﯾﺎن ﺑگذارﯾد.
• اﮔر ﺷﻣﺎ در آﻟﻣﺎن ﺗنﮭﺎ ھﺳﺗﯾد و زﯾر  ۱۸ﺳﺎل دارﯾد ،ﺑرای درﺧواﺳت ﭘنﺎھندﮔﯽ نﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﯾم دارﯾد .ﻗﯾم ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط
دادﮔﺎه ﻗﯾﻣوﻣﯾت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﺷود.
وظﯾﻔﮫ ھﻣﮑﺎری
ﺷﻣﺎ از ﻟﺣﺎظ ﻗﺎنونﯽ ﻣوظف ھﺳﺗﯾد ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ادارات در ﻣورد ﺧودﺗﺎن و اﻋﺿﺎی ﺧﺎنواده ﺗﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﯾد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌنﺎﺳت ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای روﺷن ﺷدن ﺳؤاﻻت ﮐﻣﮏ ﮐنﯾد .ﺣﺗﯽ ﯾﮏ وﮐﯾل نﻣﯽ ﺗواند ﺷﻣﺎ را از اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻣﻌﺎف ﮐند.
اﯾن وظﺎﯾف ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ:
• ﺗوﺿﯾﺢ در ﻣورد ھوﯾت ﺗﺎن :ﻣﺛﻼ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣدارﮐﯽ از ﮐﺷورﺗﺎن نﺷﺎن ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً ﻋﮑس دار ھﺳﺗند .ﺗوﺟﮫ ﮐنﯾد ﮐﮫ ﻗﺑل از
ﺗﺣوﯾل ﻣدرک از آن ﻋﮑس و ﯾﺎ ﮐﭘﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮐنﯾد و ﭘس از ﺗﺣوﯾل آنﮭﺎ ﻗﺑض ﺗﺣوﯾل را درﯾﺎﻓت نﻣﺎﯾﯾد!
• اطﻼﻋﺎت و ﻣدارک در ﻣورد ﻣﺳﯾر ﺳﻔرﺗﺎن ﺑﮫ آﻟﻣﺎن :وﯾزا و ﯾﺎ ﻣدرک ﮔذر از ﻣرزھﺎ را ﻣﯾﺗوان ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻋنوان ﻣدرک ﺷنﺎﺳﺎﯾﯽ
ھوﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﻣدارک ﺳﻔرﺷﻣﺎ ﺑرای ادارات ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮭ ﺧﺎطر ﻗﺎنون داﺑﻠﯾن اھﻣﯾت دارند.

•وظﯾ ٔﻔﮫ رﺟﯾﺳﺗر ﯾﺎ ﺛﺑﺗﮑردن:
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ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ادارات ازآدرس ﺟدﯾد ﺷﻣﺎ ،ﺗتغﯾرات در وﺿﻌﯾت اﻗﺎﻣﺗﺗﺎن و ی اﺗتغﯾﯾردر وﺿﻌﯾت ﺧﺎنوادﮔﯽ ﺷﻣﺎ اطﻼع دارند .ﺷﺎﯾد
ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دوﺑﺎر ﺑﮫ ادارات اطﻼع رﺳﺎنﯽ ﮐنﯾد .اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم را از طرﯾق ﻓﮑس ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﻔرﺳﺗﯾد و ﻗﺑض ﺗأﯾﯾد ﻓﮑس را نگﺎه
دارﯾد.
زﻧدﮔﯽ در ﻣدت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮭ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
از ﭼﮫ درآﻣدی زﻧدﮔﯽ ﮐﻧم؟
ﺷﻣﺎ در آﻟﻣﺎن ﮐﻣﮑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑنﯾد .در طول زﻣﺎن رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘرونده ﺗﺎن ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻋم ازﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ و
اﺟنﺎس درﯾﺎﻓتت ﻣﯾﮑنﯾد )ﻗﺎنون ﻣزاﯾﺎی ﭘنﺎھﺟوﯾﺎن( .ﻣﺳﻠﻣﺎ رﺳﯾدﮔﯽ اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ نﯾﺎزھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﻣﺎ نﯾز در نظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود :ﺷﻣﺎ ﺑر
اﺳﺎس اﯾن ﻗﺎنون ﺑﮫ طور ﻣﺣدود اﺟﺎز ٔه اﺳﺗﻔﺎده از اﻣﮑﺎنﺎت ﭘزﺷﮑﯽ دارﯾد :درﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ و دردھﺎی ﺣﺎد ،ﮐﻣﮏ و نگﮭداری در
طول دوران ﺣﺎﻣﻠگﯽ و زاﯾﻣﺎن .ﻣﺟوز ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ و درﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی دﯾگر در اصل ﺑﻌد از ارزﯾﺎﺑﯽ ادار ٔه ﺳﻼﻣت و ﺑﮭداﺷت ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ داده ﻣﯽ ﺷود.
ﭼطور زﻧدﮔﯽ ﮐﻧم؟
ﺳواﻻت در ﻣورد ﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ :اﻓراد و ﺳﺎزﻣﺎنﮭﺎی زﯾﺎدی وﺟود دارند ﮐﮫ ﻣﯾﺗوانند ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐنند ﺗﺎ ﺷﻣﺎ راه ﺧود را ﺑرای
زندﮔﯽ در آﻟﻣﺎن ﭘﯾدا ﮐنﯾد .ﺑﮫ اﯾن اﻓراد و ﺳﺎزﻣﺎنﮭﺎت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐنﯾد و ﺳؤاﻻﺗﺗﺎن را ﺑﺎ آنﮭﺎ ﻣطرح نﻣﺎﯾﯾد .دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎتت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرﯾن:ﻣﺛﻼCaritas, Diakonie, AWO, Innere Mission, Bayrisches Rotes Kreuz :
اﯾن اﻓراد و ﺳﺎزﻣﺎنﮭﺎ اوﻟﯾن ﺟﺎﯾﯽ ھﺳﺗند ﮐﮫ ﻣﯾﺗوانند در ﻣورد ﺧدﻣﺎتت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ادﻏﺎم ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐنند :اﮔر ﻣﯾﺧواھﯾد
آﻟﻣﺎنﯽ ﯾﺎد ﺑگﯾرﯾد و ﯾﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد دور ٔه آﻣوزﺷﯽ ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری ﮐﺎری ﺑﺑﯾنﯾد ،ﯾﺎ اﮔر ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑدانﯾد از ﭼﮫ وﻗت و ﭼگونﮫ ﻣﯾﺗوانﯾد
ﮐﺎر ﮐنﯾد و ﻏﯾره

25
******
اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ادار ٔه اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن درﻣورد درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺎن ﻧزد دادﮔﺎه اداری ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﯾد،
آدرس ﺟدﯾد ﺗﺎن را ھم ﺑﮫ دادﮔﺎه اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد:
An das Verwaltungsgericht München
Bayerstraße 30
München 80335
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:ﻧﻣوﻧﮫ ﻓرم اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ آدرس ﺟدﯾد
An das BAMF
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Streitfeldstr. 39
81673 München, Bayern

Mitteilung meiner Adressänderung – AZ: ...........................
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich ab sofort unter folgender Adresse erreichbar bin:
NAME Vorname
Straße:
PLZ/Ort:
Mit freundlichen Grüßen
Datum / Unterschrift
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Infobus für Flüchtlinge, c/o amnesty international
Volkartstr. 76, 80636 München
Mobil: +49 176/67606378
e-mail: infobus@amnesty-muenchen.de
:ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر
McGraw-Kaserne, Tegenrseer Landstraße 239a 18  ﺗﺎ16  از ﺳﺎﻋت:دوﺷنﺑﮫ
Fürstenfeldbruck, EAE Fliegerhorst 12  ﺗﺎ10  از ﺳﺎﻋت:ﺳﮫ ﺷنﺑﮫ
Lotte Branz Straße 2 19  ﺗﺎ17  از ﺳﺎﻋت:ﭼﮭﺎرﺷنﺑﮫ
Funkkaserne, Frankfurter Ring 200 19  ﺗﺎ17  از ﺳﺎﻋت:ﭘنﺟﺷنﺑﮫ

